Zmluva

..

o vzájomnej spolupráci pri organizovaní kultúrneho
a spoločenského podujatia
R-

6303/rZOlf

uzavretá podl'a § 51 Občianskeho zákonníka
(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
medzi týmito zmluvnými stranami:
I. Zmluvné strany
Mesto Detva
Sídlo: Ul. J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Štatutárnyorgán : Ing. Ján Šuf1iarský, primátor Mesta Detva
IČO: 00319 805
DIČ: 1-02- 1?d,ff) 5"-1
IČDPH:
Bankové spojenie
_
Č.účtu: 11:;/-'1 -'t1J..J/tJ,UJO I 1/'t/!6 ?1'(N..eN1 e . 7"P~c.K/f
hlavný organizátor medzinárodného
(ďalej len "MESTO")

~EJ74-

festivalu .Folklóme slávnosti pod Pol'anou v Detve"

a
Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo: T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Štatutámy orgán: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., rektor
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
IČO: 00397440
IČ DPH: SK2020474808
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000066060/8180
ako hlavný organizátor Medzinárodného
festivalu vysokoškolských
"Akademický Zvolen" (ďalej len "TU").

folklómych

súborov

II.
Predmet zmluvy
(1)

(2)

Predmetom
zmluvy je spolupráca
obidvoch
zmluvných
strán pri príprave
a zabezpečení
46. ročníka Folklómych slávností pod Pol'anou v Detve (ďalej len
46. FSP v Detve), konkrétne prípravy programu "Naša brána otvorená" a jeho
uvedenia na 46. FSP v Detve,
dňa
8. júla 2011, v dÍžke 90 minút,
v čase
od 21.00 hod. - 22.30 hod., v ktorom budú účinkovať vybraté súbory účastníci
Medzinárodného festivalu Akademický Zvolen 2011.
Snahou obidvoch strán je rozvíjať spoluprácu a kultúme kontakty pri uchovávaní
a prezentovaní kultúmeho dedičstva a sprístupňovaní ho čo najširšej verejnosti,
podpora aktivít medzinárodnej spolupráce, ako aj morálne ocenenie jubilujúceho
domáceho súboru Pol'ana, pósobiaceho pri Technickej univerzite vo Zvolene jeho
účinkovaním na 46. FSP v Detve.
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III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
(1) MESTODETVA
sa zavazuje zabezpečiť:
a) podmienky pre scénické uvedenie programu "Naša brána otvorená" - prípravu scény
na amfiteátri v Detve ,
b) ozvučenie a osvetlenie programu,
c) personál javiskovej techniky a technické požiadavky spojené s uvedením programu,
d) ostatné činnosti súvisiace s uvedením programu a jeho verejnou prezentáciou, ako sú:
príprava areálu amfiteátra, parkoviská, usporiadatel'ská služba, zdravotná služba,
požiarna služba, predaj vstupeniek, hygienické a zdravotné služby, starostlivosť
o hostí,
e) propagáciu programu ako súčasti 46. FSP (programový leták, programový plagát,
programový bulletin, webová stránka, masmédiá),
f) úhradu odmien autorom programu "Naša brána otvorená" a realizačného štábu
programu, a to konkrétne: scenár, réžia, konferans, asistenti scénického uvedenia,
g) úhradu nákladov:
pre zahraničných účinkujúcich v programe: stravné - lx obed vo Zvolene, lx
večera formou stravných Iístkov (Detva), lx raňajky - vo Zvolene, ubytovanie
lx nocl'ah vo Zvolene,
pre domáci folklórny súbor Pol'ana
- stravné lístky pre 45 účinkujúcich
(večera, raňajky) a ubytovanie z 8. na 9. júla 2011 v Detve na ZŠ,
stravovanie zahraničných
účinkujúcich v programe - obed 8.júla 2011,
raňajky 9. júla 2011 (úhrada nákladov Mesto Detva),
za ubytovanie zahraničných účinkujúcich v programe "Naša brána otvorená"
z 8.júla 2011 na 9.júla 2011 (úhrada nákladov Mesto Detva).
h) úhradu dopravných nákladov - konkrétne nákladov na pohonné hmoty na trase
Zvolen - Detva a spať pre 5 autobusov. Úhrada bezhotovostným prevodom formou
faktúry,
i) úhradu poplatkov SOZA spojených s použitím a šírením diel, a to na základe písomne
dodaných podkladov autormi programu,
j) vol'ný vstup účinkujúcim v programe a dve čestné vstupenky partnerovi podujatia,
k) uvádzanie festivalu "Akademický Zvolen" ako partnera programu v propagačných
materiáloch 46. FSP - programovom
plagáte a programovom
bulletine, pri
rokovaniach a verejnej prezentácii 46. FSP na základe dodaných podkladov pre tlač,
I) pod'akovanie zástupcov festivalov po skončení programu zúčastneným kolektívom
a odovzdanie památných listov,
m) vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov spolupráce v dostupných médiách.
(2) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
sa zavazuje zabezpečiť:
a) účasť štyroch zahraničných a domáceho jubilujúceho súboru Pol'ana - účastníkov
Medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen
2011 na 46. FSP v Detve dňa 8. júla 2011, na generálnej skúške a uvedení programu
v čase od 21.00 hod. - 22.30 hod .., celkovo predbežne 200 účinkujúcich,
b) pripravovatel'ov programu "Naša brána otvorená" na 46. FSP v Detve a realizačný tím
(konferans, asistenti scénického uvedenia),
c) propagáciu programu .Naša brána otvorená" v rámci Medzinárodného
festivalu
Akademický Zvolen 2011,
d) ubytovanie zahraničných účinkujúcich v programe "Naša brána otvorená" z 8.júla
2011 na 9. júla 2011 podl'a dohodnutej ceny s riaditel'kou ŠD Ing. Zuzanou
Zelemovou 10 € za noc/osobu,
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e) stravovanie zahraničných účinkujúcich v programe - obed 8.júla 2011, raňajky 9. júla
2011 (úhrada nákladov Mesto Detva),
f) zastúpenie pripravovatel'ov programu v Programovej rade 46. FSP, pričom títo budú
jej členmi, priebežne budú informovať a konzultovať prípravu zvereného programu.
Ako členovia Programovej rady zároveň majú právo vyjadrovať sa k ostatným
programom, predkladať návrhy a spolupodiel'ať sa na činnosti Programovej rady,
g) písomné podklady pripravovatel'ov programu o prezentovaných dielach a ich autoroch
a súhlas autorov programu a prezentovaných diel s prevodom licencií na bezplatné
šírenie diela pre účely dokumentácie a propagácie podujatia vo verejnoprávnej
televízii na hlavného organizátora 46. FSP t. j. Mesto Detva,
h) písomné podklady pripravovatel'ov programu pre účely propagácie,
i) scenár programu "Naša brána otvorená" v písomnej podobe,
j) spresnenie počtu súborov a ich členov účinkujúcich v programe v termíne podl'a
dohody.

IV.
Cena
1. MESTO bude znášať náklady na stravovanie zahraničných účinkujúcich v programe,
a to obed 8.júla 2011 a raňajky 9. júla 2011. Stravu poskytne TU a náklady
vyfakturuje Mestu Detva do 10 dní po poskytnutí služieb.
2. MESTO bude znášať náklady na ubytovanie zahraničných účinkujúcich v programe
"Naša brána otvorená" z 8. júla 2011 na 9. júla 2011. Ubytovanie zahraničných
účinkujúcich festivalu poskytne TU za cenu 10,- € za noc/osobu a náklady vyfakturuje
Mestu Detva do 10 dní po poskytnutí služieb.
V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zásahu vyššej moci (nepriaznivého
o zrušení podujatia rozhodnú na mieste konania podujatia.

(2)

Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípade, ak ktorákol'vek z nich
poruší povinnosť vyplývajúcu jej z tejto zmluvy.

(3)

Zmluvné strany sa dohodli, že pri poskytovaní
dohodnutých
činností budú
chrániť práva a oprávnené záujmy obidvoch strán konať pritom čestne a svedomito,
dósledne využívať všetky zákonné prostriedky.

(4)

Zmluvné strany sú povinné oznámiť si všetky okolnosti, ktoré zistili pri zariaďovaní
záležitosti spojených s plnením zmluvných podmienok, ktoré mažu mať vplyv na
zmenu dohodnutých podmienok a odovzdať včas hlavnému organizátorovi 46. FSP
veci a informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie kvalitného a bezproblémového
uskutočnenia podujatia.

(5)

počasia),

Táto zmluva sa uzatvára na dobu do ukončen ia 46. ročníka FSP v Detve a nadobúda
platnosť dňomjej podpísania zmluvnými stranami.

(6)

Zmluvné strany berú na vedomie, že podl'a ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám
v znení jeho poslednej
novelizácie

zákonom

Č.

546/2010 Z. z., sa v prípade tejto zmluvy jedná o povinne
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zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejnuje
Úradom vlády SR (d'alej len "CRZ").

v Centrálnom

registri zmlúv vedenom

(7)

Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Účinnost' táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ
v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z. z.

(8)

Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu
podl'a zákona
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v CRZ v jej plnom rozsahu.
č.

(9)

Zmeny a doplnenia zmluvy, prípadne dodatky k nej, je možné vykonat' len písomne po
predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

(10)

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dósledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom znej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumitel'né, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

(11)

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.

Vo Zvolene, dňa

?:.T...g§.~.7!!.1.!..

TECHNICKÁ UNIVE
vo ZVOLEN

-8-

--i1wrrfM"t--'-

prof. Ing. lán Tuček, Se.
rektor Technickej uni erzity vo Zvolene

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
osoba zodpovedná za plnenie zmluvy
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